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Geen repetities
Uitreiking Coöperatief Dividend

Voorwoord van de voorzitter
Hierbij ontvangt u de tweede Servaes-nieuws.
Servaes
De vorige is gezien de
reacties goed ontvangen en voor de samensteller dezes ook belangrijk om
motivatie te krijgen hier veel tijd in te stoppen.
Belangrijk nieuws deze week gaat over het gezellige en creactieve
creactiev
jeugduitstapje van gisteravond, waarover verderop te lezen valt. Minder
goed nieuws is de diefstal van onze oud-ijzercontainer.
oud
Hoe brutaal om
container, compleet met inhoud weg te halen. Een klap in het gezicht van onze vrijwilligers, die
donderdagochtend
nd met goed humeur aan het werk gingen. We zullen op zoek moeten naar een
andere locatie voor de opslag. Als je ergens iets weet??
Komende donderdag is er geen repetitie. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Sinterklaas.
Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.

Stemmen voor Coöperatief Dividend
We gaan de laatste 10 dagen in van de stemprocedure voor het Coöperatief
Dividend. Al meerdere malen hebben we jullie geïnformeerd over de
benodigde inzet om te stemmen. We hopen dat inmiddels alle
al eigen leden
hebben gestemd op onze project. We adviseren hierbij ook graag het
project van de Hockeyclub HDL en de Dier-en-tuinweide
Dier
tuinweide van harte aan om
hiervoor te stemmen, evenals onze vrienden van Harmonie Union uit Vinkel.
Volgende week vrijdag komt het
he gilde met haar oud-papieractie.
papieractie. Dan gaan
de felbegeerde stembiljetten, mits ongebruikt, met het oud-papier
oud
mee.
Heb jij al bij je ouders, je grootouders, je familieleden gevraagd of zij hebben gestemd?
Heb jij al een mail de deur uit gedaan om je kennissenkring
kennissenkring aan te zetten tot stemmen?
Heb jij al in gesprek met buurtgenoten over de stemming gesproken?
Uit betrouwbare bron hoor ik dat er dit jaar in het totaal van het Coöperatief Dividend heel veel is
gestemd. We zullen de stemmen op ons project van harte
har nodig hebben.
We blijven op jullie rekenen!

Serenade familie Willems - Boonaarts
Afgelopen dinsdag verzorgden we een serenade bij de familie Willems uit de Pandhof. Jo en Riet
Willems, vroeger wonende in de Wilhelminastraat en later in de Raadhuisstraat vierden hun 50-jarig
50
huwelijk. En daar waar zo’n paar een prachtige harmoniekorps verdiend, stonden we helaas maar
met 25 muzikanten op het podium in de Toren.
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Waar we ons als vereniging trots kunnen
tonen, stonden we nu een beetje schlemielig
bij elkaar met een ‘half’ korps. Als bestuur
hebben we al vaak over deze ontwikkeling
gesproken en hebben we onlangs besloten
de serenadeopkomst van het hele korps in
beeld te gaan brengen en deze bij de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
aan de orde te stellen.
Willen wij mogen blijven rekenen op het
draagvlak van de gemeenschap en later ook
op het draagvlak van de politiek (voor
eventuele financiële steun), dan zullen we
met serenades uit een ander vaatje moeten
tappen.
Natuurlijk begrip voor mensen die moeten werken, zorg verlenen voor anderen, op scholing zitten
etc. Maar gezien het aantal afmeldingen mochten wij rekenen op een korps van ongeveer 50
muzikanten. DAAR zit hem een belangrijke kneep. De verantwoordelijkheid van leden naar een
serenade, of beter gezegd het ontbreken ervan, door niet je UITERSTE best te doen om die paar keer
per jaar dat we een serenade hebben aanwezig te zijn. En als je dan ECHT niet kunt, je afmelden bij je
sectiehoofd. Dat heet fatsoen!
Toch maar positief eindigen, want deze klaagzang is niet bestemd voor de mensen die er steeds weer
zijn. Op hun positieve insteek bouwen we verder. Daarom deze keer persoonlijk dank voor diegenen
die er afgelopen dinsdag waren: Ton Meulemans, Nikki Vos, Monique Vos, Fred Verkuijlen, John
Doorenbosch, John Dortmans, Martje van den Broek, Els Verdonk, Carla van Meurs, Inge Sperber,
Maaike van Meurs, Lobke van der Zanden, Twan van Oirschot, Richard van Cleef, Kees van der
Sangen, Peter van Sleuwen, Ben Cornelissen, Wim Smits, Karel Wagenaar, Willy van Langen, Marja
Gabriëls, Marijke Strik, Eefke van den Elzen, Martje van den Broek en Ronald Dortmans. Dank je wel
namens het bruidspaar en hun familie!

Jumbo Jeugdmuziekdag
Op zondag 13 april 2014 vindt het Jumbo Jeugd Muziekfestival plaats in sporthal de Burcht in
Boekel. Alle jeugdleden van de verenigingen uit de Muziekkring Veghel tot en met 16 jaar kunnen
meedoen, wanneer je langer dan 1 jaar les hebt. Het belooft weer een geweldig spektakel te
worden. Deze keer heeft de organisatie de topband Que Pasa weten vast te leggen, waarin ook onze
jeugddirigent Arian Deckers speelt.
We rekenen erop dat heel veel jeugdleden weer gaan meedoen aan dit geweldige tweejaarlijkse
muziekgebeuren.
Noteer alvast in je agenda: zondag 13 april 2014

Repetitie in drukkerij
Afgelopen donderdag repeteerden we met het
harmonieorkest in de drukkerij van de Abdij van Berne.
Arian Deckers, wat bij afwezigheid van Eric, dirigent en
maakte er een leuke kerstrepetitie van. Halverwege een
hilarisch moment toen Arian ineens een brief van de Sint
uit zijn schoen had meegebracht. En dat de Sint onze
harmonie goed gezind was bleek wel uit de inhoud. Nu
maar hopen dat de Sint enkele extra stemmen in het zakje
van het Coöperatief Dividend weet te krijgen.
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Jeugduitstapje een creatief succes
De jeugdcommissie had deze keer een leuke, creatieve en ook verbindende activiteit bedacht voor
het jeugduitstapje. Loes Vermeltfoort en Erna de Groot van de opleidingscommissie hadden bedacht
om het verenigingsgebouw te gaan pimpen. Met Suzanne Sperber en Stephanie Boeijen hadden ze
de gewenste ondersteuning, die in creatieve zin nog werd versterkt met de deskundige aansturing
van ons harmonielid Liete Scheepstra.

Ongeveer 20 jeugdleden waren vrijdagavond afgekomen op de activiteit, die plaatshad in ons nieuwe
verenigingsgebouw. In de gemeenschapsruimte werden prachtige kunstwerken gemaakt, die straks
de ruimte van het opleidingsorkest zullen sieren. Opleidingsdirigent Arian Deckers was de hele avond
aanwezig om zijn leerlingen nu in een ander creatief proces te sturen. Na het creatieve gedeelte
werd er in het kleine repetitielokaal naar een film gekeken. Het werd een gezellige avond.

In het voorjaar van 2014 gaat de jeugdcommissie een jeugdkamp organiseren. In het weekend van
17 en 18 mei belooft het een gezellige boel te gaan worden. Houd deze data alvast vrij!
Feedback op Servaesnieuws 1
Hoi Myrtille en overig bestuursleden, Ik vind het een heel goed initiatief om ons voortaan met
“Servaesnieuws”op de hoogte te houden van diverse activiteiten en wetenswaardigheden.
Ziet er zoals altijd weer heel goed verzorgd uit!! Complimenten ! Marja Gabriels
Meer foto’s van het jeugduitstapje zien??
Bezoek onze website www.st-servaes.nl

Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl
Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.
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